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RAGNHILD LIAN ERIKSEN I HEDALEN
VANT MISJONENS EL-SPARKESYKKEL!

" KAST ALL DERES
BEKYMRING PÅ HAM, FOR
HAN HAR OMSORG FOR
DERE."

Gratulerer med vinnerloddet av el-sparkesykkelen, Ragnhild! Har du
ventet i spenning på trekningen? Ikke akkurat det, men denne gangen
hadde jeg tro på at jeg skulle vinne, noe som er ganske uvanlig.

1. PETERSBREV 5,7

Rett etter at trekningen var foretatt og sendt på kirkens
Facebookside i sommer, kontaktet misjonssekretær Øyvin Aske
den glade vinner for et kort intervju.

Hva tenker du om at du har vunnet en elektrisk sparkesykkel, kommer
du til å bruke den? Jeg tenker at det er spennende og ganske sprøtt,
skal selvsagt prøve den, men det kan hende at barn og barnebarn blir
mest glad når de kommer på besøk til oss i Hedalen.

Hvordan vil det være å bruke el-sparkesykkel i Hedalen? Det går nok
bra. Vi har fire km. til butikken og får snart ny asfalt uten hull og humper, så
jeg har stor tro på at det blir populært. Har bare sett én her på veien i
sommer, så litt spesielt blir det jo når ei gammel dame prøver seg.
Husker du Metodistkirkens / MMs engasjement i Gbason Town, Liberia på
1970 og -80 tallet? Husker at det var engasjement rundt Gbason Town på
den tiden, men detaljer må jeg nok ha litt hjelp til å huske. Vet at vi var
engasjert i saken i menigheten på Finnsnes der vi bodde da.
Mange vil huske deg og Kjell i forbindelse med utviklingen av ungdomskoret
Privilegium på Finnsnes. Er dere fremdeles engasjert i sang og musikk? Vi
har vært med i et felleskorprosjekt her i dalen, men Koronaen har satt en
stopper for koraktiviteten nå. Håper å komme i gang igjen til høsten.
«Takk for en flott gevinst og for jobben dere gjør for misjonen!», avslutter
vinneren, og vi i misjonen sier hjertelig takk til Ragnhild og alle andre som
har kjøpt lodd og på den måten støttet oppbyggingen av den nye
Metodistkirken i Gbason Town, Liberia.
GBASON TOWN UMC
Det er en gledelig melding til alle misjonsvenner og ikke minst Gbason Town-venner at kirken nå vil bli
bygget opp igjen etter at den ble revet ned av opprørerne under krigen. Det er tilsynsmann Rev. Snoh
Myers som vil lede arbeidet. De første midlene, 11 000 USD, som skal brukes til fundamentet, er sendt
til banken i Liberia. Det er betryggende å vite for alle som har bidratt og til menighetene i Tistedal og
Haugesund som vil støtte arbeidet framover, at alle finanser skal gå gjennom kirkens hovedkontor i
Monrovia. Det er mer tidkrevende med sentralstyring, derfor vil ikke anleggsarbeidet begynne før i
oktober. Vi vil komme tilbake med oppdateringer når arbeidet er i gang. Be for Gbason Town og
arbeidet med den nye kirken! Til sammen kom det inn kr 51 257,50 ved sommerens loddsalg,
misjonsløp og gaver til dette prosjektet. Tusen takk for gavene, det er en viktig begynnelse!

ECOM MØTE I OSLO 16.-19. SEPTEMBER
Etter zoommøte pandemihøsten 2020, var det godt å kunne møtes
fysisk og treffe igjen vennene i ECOM: Üllas Tankler fra UMC
Estland og GBGM, Mark Lewis fra UMC Danmark, Frank Aichele
og Ulrike Kirchner fra UMC Tyskland, Ulrika Morazan fra
Equmeniakyrkan i Sverige, Conrad Hicks og Graeme Hodge fra
metodistkirken i England. Fra vår kirke i Norge var Aart Huurnink
og Øyvind Aske med. Anne Ng Forster deltok på fredag og
presenterte MMs rapport. Av forskjellige årsaker var vi ikke full
besetning, derfor var møtet et hybridmøte. Deltagerne fra Finland
svensktalende og finsktalende årskonferanse, Italia og Sveits var med
på zoom og storskjerm. Programmet ble vellykket og inneholdt landrapporter fra alle landene for siste år. Åshild
Solgaard presenterte Digniverktøyet «The abilities» og Roar Fotland
ledet en sesjon med spørsmålet; «One church with one understanding of
partnership?» Programmet var lærerikt og ble vel tatt imot. På kveldene
ble det sosiale samvær der vi ble bedre kjent med hverandre. På lørdag
ettermiddag dro alle opp til Grefsenkollen for å se Oslo ovenfra. På
fredag morgen fikk vi besøk av biskop Christian Alsted som brakte en
hilsen og utfordret oss til å lage en uttalelse om rettferdig fordeling av
vaksiner. Dette ble gjort og sendt til EMC og brukt av kirkene i de enkelte
landene. ECOM vil neste år møtes i Stockholm.

The European Comission on Mission (ECOM) er et fellesskap for ledere og
representanter for misjonsråd, misjonsavdelinger, bistandsgrupper og
lignende i metodistkirkene i Europa. I tillegg er det representanter fra the
General Board of Global Ministries (GBGM). ECOM er et råd innenfor the
European Methodist Council (EMC), og rapporterer til EMC årlig.

UTTALELSE FRA ECOM OM RETTFERDIG FORDELING AV VAKSINER
Som medlemmer av European Comission on Mission (ECOM), står vi solidarisk sammen i et opprop for en rettferdig
fordeling av vaksiner mot Covid-19 i verden. Vi representerer og leder misjonsråd og bistandsorganisasjoner i Europa.
Vårt eneste fokus er å bistå, lære av og støtte våre partnere som er kirker, organisasjoner og enkeltpersoner som lever
og arbeider i de samfunn som er sterkest påvirket av fattigdom i land med lave inntekter over hele verden. Vi er helt
overbevist om at det er avgjørende at regjeringer, medisinske produsenter og lokale og globale helsemyndigheter nå tar
konkrete steg for en rettferdig fordeling og gir global tilgang til vaksinasjoner mot Covid-19 og ressursene for å
oppbevare og fordele dem.
Det er av avgjørende betydning at de rikeste landene slutter med å kjøpe opp store lagre for seg selv, og begrenser
tilgangen for resten av verden. Det har vært gitt lovnader fra rike land, noe som er en god start. Det er likevel så mye
mer som vi kan gjøre og gi, for å fordele helt essensielle resurser i verden. Vi må fjerne forsinkelser og hindringer som
begrenser fordelingen i fattige land. Vi er fortsatt i en pandemi, og vi må lære oss å leve med dette viruset i en global
sammenheng. En rettferdig fordeling må starte omgående for å beskytte liv i alle verdens nasjoner.
Denne forpliktelsen for en rettferdig fordeling av ressurser er nødvendig og relevant, ikke kun for dette øyeblikket, men
for alle kriser for helse og økonomi. Alt for ofte ser vi at de fattigste blir stående bakerst i køen ved globale helsekriser.

En avslutning på denne urettferdigheten er for lengst på overtid. Mens vi forsøker å manøvrere denne pandemien i
dagene og årene som kommer, gir det oss en mulighet til å finne en ny og rettferdig vei fremover.
Vi oppfordrer alle kirker og trosfellesskap, bidragsytere og venner av våre organisasjoner til å hjelpe til med å spre
faktisk og vitenskapelig informasjon om pandemien. Vi må sammen gjøre vår del for å motvirke den skadelige
virkningen som feilinformasjon og skepsis mot vaksinen gir. Vi kan ikke bare motta den gaven som vaksinen er, vi må
hjelpe til med å bygge tillitt til den. Vi må sikre at alle av våre neste, verden rundt, får tilgang til vaksinen.
Vi krever en rettferdig fordeling av vaksiner nå, og at alle mennesker, ledere og organisasjoner gjør sin del for å sikre at
tilgangen blir en realitet i hele verden.

BISHOP WARNER H. BROWN
INTERIM BISKOP I METODISTKIRKEN I SIERRA LEONE
Etter biskop John K. Yambasus tragiske dødsfall 16.
august 2020 var kirken i Sierra Leone slått nummen.
Hvordan skulle kirken nå komme seg videre, når deres
suverene leder som var verdenskjent for sitt mot, sitt
lederskap og sin kjærlighet for kirken, Jesus og
medmennesker var borte? Alle som kjente biskop Yambasu
delte nok de samme tankene, også vi i Norge. Men livet går
videre og allerede i oktober ble biskop Warner H. Brown innsatt
som interimbiskop. Pga korona pandemien har han jobbet fra
sitt hjem i USA og kun hatt virtuelle møter med sine nye
medarbeidere. Han kunne først besøke Sierra Leone i 2021 der
han ledet Årskonferansen og fikk reise i sitt nye
biskopsområde. Planen er at han skal være sette biskop inntil det planlagte biskopsvalget i 2022.
Brown tjente som biskop i 20 år i Denver og San Francisco området og er nå pensjonert. Kommunikasjonsansvarlig
Phileas Jusu i kirken i Sierra Leone intervjuet biskopen og det følgende er klippet fra dette intervjuet:
Hva var dine tanker da Council of Bishops spurte deg om å ta over etter dødsfallet til Yambasu?
Jeg ble overrasket over denne æren, men ble oppmuntret av mine kollegaer. Jeg har jobbet mye med den kulturelle
tilpasningen, det å forstå kulturforskjellene er noe jeg streber etter.
Hva er dine fokusområder framover?
Målet er å komme i mål med de tingene som allerede var i gang da denne overgangs-perioden inntraff. Jeg ser at jeg
har 2 roller. Som ivaretaker av kirkens arbeid slik at alt er i orden når den nye biskopen skal innsettes i 2022. Dernest
som veileder ved å oppmuntre og støtte lederne som allerede er i kirken. En oppgave er å dele informasjon og
kunnskap slik at nye beslutninger kan tas på det beste grunnlaget.
Hvilke pågående prosjekter er dine prioriteringer?
Kirken i Sierra Leone har et veldig godt perspektiv på hvordan kirken skal tjene – ved å hjelpe å bygge infrastrukturer på
utdannelse- og helsesektoren, kirkeutvikling og lederskap som vil bidra til en sunn nasjon i framtiden. Det er en prioritet
for meg å støtte denne innsatsen. Kirken har utviklet partnerskap på mange områder. Hvert enkelt spiller en rolle i en
langsiktig sunn utvikling av Årskonferansen og nasjonen.
Da vi hørte at det skulle komme en ny biskop fra Amerika, var forventningene høye. Det å være biskop i USA er
forskjellig fra å være biskop i Afrika. Hvordan har det vært å forholde seg til disse forventningene i
Årskonferansen?

Forventningen om at en amerikaner har med seg en tryllestav som kan fikse alle problemer er forståelig. Men realiteten
er at nøkkelen til framtiden i Sierra Leone ligger i oss selv. Vi må alltid arbeide for å oppdage hvordan vi kan ta ansvaret
for de aktuelle sakene. Utfordringene kan være enorme og frustrerende, men den realiteten endrer ikke det faktumet at
ingen er bedre egnet enn du til å vite hva som trengs og til å finne ut av hvordan du kan gjøre det beste ut av det du har.
Det er viktig å ikke bli avhengig av hjelp! Vi må arbeide sammen og være vennlige mot hverandre, elske hverandre og
gå framover som best vi kan.
Hvilke utfordringer har det vært for deg med denne utnevningen?
Å arbeide over syv tidssoner har vært en utfordring. Da sa jeg ja til dette arbeidet hadde jeg allerede fullt opp av andre
arbeidsoppgaver. Noe har jeg måtte sette på hylla, mens andre har jeg kunne fortsette med. For meg blir dette en
balansekunst. Det folk ikke vet, er at å si ja til Sierra Leone også medfører plikter utenfor landet, for eksempel det
afrikanske biskopsrådet.
Kultursjokk?
Jeg har vært i Afrika flere ganger, første gang for nesten 50 år siden. Men dette er første gang i Sierra Leone. Jeg ble
sjokkert over å se hvor mange biler og mennesker det var mulig å presse inn i de trange gatene i Freetown! Jeg er
ellers imponert over å se at det i krigens kjølvann ikke virker som om lokalsamfunnene er delt av tribalisme eller
religioner.
På Årskonferansen var vi vitne til at du vasket føttene til de nylig valgte diakonene og eldste. Det var første
gang en del mennesker fikk se at en biskop bøyde seg ned og vasket pastorenes føtter. Hvordan har det vært
for deg å gi åndelig lederskap til Årskonferansen?
Jeg ber mye over dette. Det er en konstant utfordring, uansett hvor du tjener. Biskopen er bare en person. Vår ledelse
avhenger fullt og helt av Den Hellige Ånd. Vi kan bare gjøre det som Gud tillater oss å gjøre. Jeg ber om at Gud må gi
meg visdom, gi meg visdom til å gjøre godt og beskytte meg fra å gjøre ondt. All ære går til Gud. Dette har Jesus
modellert for oss. Han kalte disiplene og sendte dem ut for å gjøre ting som de ikke hadde forberedt seg på.
Høydepunkt så langt?
Det har vært en ære å gå inn på den plassen der biskop Yambasu, ved sitt liv og virke, var et eksempel på Guds arbeid
i Sierra Leone. Det har vært en velsignelse å komme nær hans familie, og være sammen med dem gjennom dette året i
sorg. Jeg ser denne gode familien som arbeider videre i hans ånd. Jeg ber for dem og takker for deres kjærlighet til
kirken.

HJERTELIG TAKK
FOR ALLE GAVER SOM BLE
GITT TIL SOMMERGAVEN!
DET KOM INN 61.788 KRONER
SOM KOMMER GODT MED I
ARBEIDET VÅRT!

HUSK!
Du får skattefradrag på gaver som
blir gitt via giro til Metodistkirkens
Misjonsselskap.
Ta kontakt om du ikke allerede har
slik avtale med oss.

HVORDAN BEKJEMPE KORRUPSJON I KIRKEN
I et notat fra Digni, paraplyorganisasjonen som formidler bistandspenger fra Norad
til oss og 19 andre kirker og organisasjoner i Norge, slås det fast at det er et økende
antall mislighetssaker hos store kirkepartnere i Sør.
Vår direktør i CODEVPRO i Liberia, Emma Okai-Wleh, kommenterer situasjonen:
Bibelen taler om korrupsjon som dødelig for menneskeheten og fordømmer handlingen. I
1. Johannes brev 2.16 leser vi at det er grunnleggende former for korrupsjon; kjødets lyst,
øynenes lyst og hovmodig skryt av det en er og har. Dette manifesterer seg i synd på
områdene sex, penger og makt.
Korrupsjon i kirken skulle bli tatt veldig alvorlig fordi kirken er det huset hvor folk kommer
for å tilbe Gud og be om tilgivelse. Kirken må derfor være helt ren for synd og korrupsjon. I
følge de 10 bud er for eksempel stjeling synd og må ikke forekomme i kirken. Kirken
trenger å være uklanderlig, fordi en av kirkens oppgaver er å forkynne den rette moral. Hvis kirken ikke kan forkynne om
moral fordi den selv er korrupt, kan heller ikke kirken irettesette samfunnets onder. Slik vil kirken miste sin kraft og svikte
menighetens håp.
« Korrupsjon har med
Korrupsjon har med enkeltpersoners tankesett å gjøre, og uheldigvis
enkeltpersoners
finnes det mennesker i lederskapsroller i mange kirker som mangler
karakter og åndelig modenhet for å fylle sin rolle. Disse, som ofte i Liberia tankesett å gjøre, og
blir valgt på grunn av forretnings- eller familieforbindelser, forskanser seg uheldigvis finnes det
i sin rolle og skaper frustrasjon for andre ledere, særlig hvis de er
mennesker i lederskapskorrupte. Hvis du kommer ut for en vanskelig leder; ikke bli en selv. Gjør
roller i mange kirker
jobben din som du skal, og vis den samme karakter og lidenskap som
som mangler karakter og
Jesus. La Gud gjøre opp for deg, og arbeid for at Guds vilje skal skje i
åndelig modenhet for å
kirken. Som leder i kirken, ikke slåss for å få kontroll! Vær den lederen
fylle sin rolle.»
som Gud har kalt deg til å bli og la Ham åpne veien for deg.

Emma Okai-Wleh

For å løse saken om korrupsjon i kirken, så må lederne arbeide sammen i
samfunnet og i kirken, for å rette opp det som mennesker har gjort galt, og fortsette å gjøre det fullkomne arbeidet som
Gud gjør i verden. Kirken må gjennomføre antikorrupsjon-aksjoner og feie for egen dør, før den utvider kampen til
samfunnet rundt. Kirken må bruke talestolen til å tale mot korrupsjon. Forkynnelse mot korrupsjon må alltid finne sted
sammen med evangelieforkynnelse. Talestolen bør brukes til å spre budskapet om antikorrupsjon som finnes i skriften,
der korrupsjon anses som synd, ikke bare som et sosio-økonomisk onde. Pastoral myndiggjøring og kompromissløs
profetisk forkynnelse må vurderes. Dette er en måte å myndiggjøre den pastorale tjenesten på. Hvis forkynnelsen om
antikorrupsjon skal lykkes, må pastorene få lønn. Pastorene som er drivkraften i denne tjenesten, må selv være sikret
økonomisk i form av regelmessig lønn.
Kirkene, med deres lokale og internasjonale engasjement, må ha undervisning og kursing for de ansatte for å
bevisstgjøre dem om ledelses temaer, som også inkluderer antikorrupsjon. Før ledere og tillitsvalgte blir engasjert i
lokale eller internasjonale offentlige roller, må de få kunnskap om forandringer i metoder og prosedyrer.
Kirken burde styrke sin undervisning om tjenende lederskap som handler om å gi avkall på seg selv som leder. Kirken
må bort fra praksisen om å ansette eller utnevne ledere basert på bestikkelser, etnisitet, vennskaps- eller familiebånd,
men holde seg til kristen etikk. Kirken trenger å etablere en antikorrupsjons-komite som vil ha som oppgave å
undersøke korrupsjonssaker og rapportere til biskop eller Årskonferansen for rettsforfølgelse. Hvis det blir avdekket
korrupsjon hos en kirkeleder bør han eller hun bli stillt for retten, og hvis funnet skyldig, bli avskjediget.

TJENESTEREISER
Mens pandemien har herjet i hele verden, har arbeidet i samarbeidslandene våre
likevel gått sin gang. Vi har fortsatt vårt samarbeid med hyppige møter på zoom og
andre plattformer, både med individuelle samtaler i hvert enkelt land, og med større
«Partnership-møter» hvor alle partnerne har vært samlet. Disse møtene har fungert
som treffpunkter hvor vi har lært av hverandre, og delt utfordringer og solskinnshistorier. Dette har fungert så bra fordi vi har hatt en god relasjon i utgangspunktet,
men er selvfølgelig ikke en varig løsning.
Vi begynner heldigvis å se pandemiens slutt her i Norge, hvor vaksinasjonsprosenten
stadig går oppover. Det er nå åpnet for reiser i Europa. I Afrika er vaksinasjonsprosenten enda lav, og det er vanskelig å se at landsbygda noensinne vil oppnå full
dekning. For oss i misjonen handler dette om innreiserestriksjoner og karantenekrav.
Vi må være forsiktige både fordi vi kan bringe smitte, selv om vi er fullvaksinerte, og
at vi kan ta med oss smitte hjem. Vi gleder oss til å få møte våre partnere ansikt til
ansikt igjen! Likevel tenker vi at det er klokt og fornuftig å vente med å legge noen reiseplaner før januar 2022. For
inneværende år betyr dette at kompetanseseminaret som er planlagt i Sierra Leone, må utsettes med enda et år. Dette
ble bestemt av våre partnere allerede i sommer. Reisene mellom afrikanske land har like stor smitterisiko som reiser
mellom nord og sør.
Ønsker du å gi en høstgave til arbeidet vårt?
Du kan støtte misjonen via SMS eller Vipps. Send SMS med «høst» til 2248
for å gi 200 kroner, eller Vipps ønsket beløp til 2248 og merk med Høstgave.
Du kan også sende en høstgave til misjonen på kontonummer 3000 13 88084

«BAKFRA OG FORFRA OMGIR DU MEG,
DU HAR LAGT DIN HÅND PÅ MEG.»
SALME 139.5

VI ØNSKER ALLE EN TRYGG OG
VELSIGNET HØST!
METODISTKIRKENS MISJONSSE LSKAP
MIS JONSSELSKAP.NO
ST. OLAVSGATE 28
FADDER@ METODISTKIRKEN. NO
0166 OSLO
M ISJONSSELSKAPET@METODISTKIRKEN.NO
TLF: 23 33 27 03/37
KONT ONUMME R: 300 0 13 88084

Anne Ng Forster, Bistandskonsulent

